
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  66  111100660088    
  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  MMaarriiaannnnee  LLjjuunnggddaahhll  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  IIrrmmaa  NNyyggrreenn  
  TToommmmyy  OOttttoossssoonn  
  LLaarrss  OOllssssoonn  rreepprr..  VVaallbbeerreeddnniinnggeenn  
  
  
  
11  MMöötteettss  ööppppnnaannddee  

OOrrddfföörraannddeenn  BBeennnnyy  WWiiggrreenn    hhäällssaaddee    aallllaa  vväällkkoommnnaa  ttiillll  ssttyyrreellsseemmöötteett  ssaammtt  fföörrkkllaarraaddee  
mmöötteett  ööppppnnaatt..  

                 Benny meddelade vidare att kassören Leif Svensson avsagt sig uppdraget som 
                 kassör i föreningen. 
                 Beslutades att vice kassören Owe Eckerberg går in som kassör för resterande del 
                 av verksamhetsåret. 
  
 
22  GGooddkkäännnnaannddee  aavv  ddaaggoorrddnniinnggeenn  
  FFöörrssllaagg  ttiillll  ddaaggoorrddnniinngg  ggooddkkäännddeess..  
  
  
33  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll  
  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll  ggooddkkäännddeess  uuttaann  aannmmäärrkknniinngg  
    
  
44  RRaappppoorrtt  ffrråånn  kkaassssöörreenn  
  OOwwee  rraappppoorrtteerraaddee  fföölljjaannddee  oomm  ddeett  eekkoonnoommiisskkaa  llääggeett::  
  KKaassssaann          11887766  kkrr  
  PPlluussggiirroo          66448822  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd  113399990022  kkrr  
  TToottaalltt  114488335500  kkrr  
  
  
55  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  mmeeddlleemmssaannttaalleett  fföörr  nnäärrvvaarraannddee  äärr  443399  sstt..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
6 Rapport från programansvarig  
  
 
 Resan till Höga Kusten och Ulvön den 23 – 26 maj genomfördes med 27 st 
 nöjda deltagare. 
 Uttag  av 700 kr från föreningen för guidning godkändes av styrelsen. 
 
 Till Svenska Hurtigrutten den 22 augusti är 49 st anmälda. 
 
 Långresan till Prag och Dresden 19 – 24 september har hitintills 32 anmälningar. 
  
 Julbordskryssning  den 28-29 december har hitintills 8 anmälda. 
 
 
7. Föreningens firmatecknare. 
 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören Owe Eckerberg var för sig 
 är föreningens firmatecknare. 
  
  
 
8 Behörighet för föreningens Plusgiro 525480-0 och Sekura räntefond  
 3028-60-19728. 
 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören Owe Eckerberg var för 
 sig är behöriga att teckna föreningens Plusgiro och Sekura räntefond. 
  
 
9 Postbox 11050. 
 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha  postboxen är 
 kassören Owe Eckerberg och ordföranden Benny Wigren. 
 
10 Övriga frågor. 
 Inga övriga frågor förelåg för handläggning. 
  
  
11 Nästa möte 
 Följande möten bestämdes: 
 Måndag den 5 september kl 0900 i Kompetensen. 
 Torsdag den 13 oktober kl 0900 i Kompetensen. 
  
  
12 Avslutning 
 Ordförande  bad  Sune framföra ett stort tack till Lena för det arbete hon utfört 
 i samband med framställande av underlaget till utskicket. 
 Därefter tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 varefter mötet övergick till utskick av kommande aktivitetsprogram.. 
  
  
    .    
Linköping dag som ovan 
 
…………………………                                         Justeras 
     Jan Karlsson     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   
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